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Annelies en Pieter vormen samen de goed geoliede 
tandem die hun bedrijf draaiende houdt. Ze 
namen het bedrijf over van Pieters vader, die door 
gezondheidsproblemen geassocieerd met zijn beroep 
begin de jaren ’70 een carrièreswitch maakte van 
hoogstamfruitteler naar rundveehouder. Toen reeds 
zette hij in op de lokale afzet van zijn vleeswaren. 
Op die manier kon hij zelf zijn prijzen bepalen. Om 
de keizersneden bij de Belgische wit-blauw runderen 
te vermijden, kruiste hij deze met een Blonde 
d’Aquitainestier. De meeste runderen zijn nu volledig 
blond. 

Annelies is verantwoordelijk voor het werk op de 
boerderij. Zij maakte in 2016 de overstap naar 
het bedrijf, en sindsdien wordt dit ook biologisch 
uitgebaat. Pieter houdt de hoeveslagerij draaiende. 
De slagerij zelf is, omwille van de papiermolen die 
erbij komt kijken, niet biologisch, maar naast hun 
eigen biologisch rundvlees wordt er voornamelijk 
biologisch en/of natuurlijk vlees van duurzame en 
lokale kleinschalige bedrijven verkocht.

Er worden een twintigtal kalveren per jaar geboren. 
De stiertjes worden deels verkocht als kalfsvlees, maar 
grotendeels gecastreerd tot os, waarvan later ook 
het vlees verkocht wordt. Het Blonde d’Aquitaineras 
is robuust en goed inzetbaar in natuurgebied, wat 
hier ook gebeurt. Een zestiental hectare wordt op die 

manier begraasd in samenwerking met vzw Durme en 
Natuurpunt. Dikwijls gaan ossen mee op transport 
met het jongvee om hun zo het goede voorbeeld te 
tonen en tot rust te brengen. Momenteel lopen er 
een twintigtal runderen in natuurgebied. In bepaalde 
gebieden is dit vanaf maart, in andere pas vanaf 
juni, afhankelijk van het weidevogelbeheer. Hoelang 
ze blijven in het najaar is vooral weersafhankelijk en 
gebeurt in samenspraak met de conservator. In deze 
gebieden is geen schuilhok aanwezig, maar vindt het 
vee voldoende natuurlijke beschutting. 

Ook op de graasweiden rondom de huiskavel (5 
hectare) leven de dieren in een natuurlijke omgeving. 
Een rij volgroeide elzen en een dreef langs de weg 
in combinatie met een hoge hulsthaag bieden zowel 
schaduw als wat beschutting. Langs de ene kant is er 
een houtkant met vooral wilg. Deze werd voornamelijk 
geplant voor de schaduw, maar wat door de draad 
groeit, wordt ook mooi afgegeten. Aan de overkant 
werd drie jaar geleden een lange heg aangeplant 
voor meer biodiversiteit en als groenscherm. Deze 
bevat onder andere esdoorn, sleedoorn, Gelderse roos, 
hazelaar, Europese vogelkers, hondsroos, eik en beuk. 
Voor de soortenkeuze werd het advies van de lokale 
VELT-afdeling gevolgd. Op nog een ander stukje werd 
een hoogstamboomgaard aangeplant met appel, 
peer, mirabel en andere fruitsoorten. Hier grazen 
momenteel enkele paarden van de schoonbroer van 
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Annelies, en het is duidelijk dat de boombescherming, 
initieel geplaatst voor de kalveren, niet voldoet. 
Annelies zou in de toekomst graag inzetten op 
natuurlijk veekeringen, die op termijn de runderen 
tegenhouden. Door de bomen en struiken is het iets 
moeilijker maaien, waardoor er soms vegetatie tegen 
de prikkeldraden groeit wat er dan weer voor zorgt 
dat er geen stroom meer op zit. In dat geval houden 
zelfs 3 à 4 prikkeldraden de runderen niet tegen. Een 
dense haag als veekering lijkt dus ideaal.

De impact van de bomen op de grasgroei is variabel. 
Zo zorgt een populierenrij in natte jaren voor een 
betere waterhuishouding op de weide, terwijl deze 
in droge jaren eerder vocht wegneemt. Toch wordt 
het groen hier grotendeels als positief ervaren. Het 
laat nog voldoende zonlicht door voor een goede 
grasgroei, en er is voldoende groen beschikbaar om 
een goede spreiding van het vee te bekomen waardoor 
de grasmat niet te veel afziet. Het gras wordt ook niet 
als minder smakelijk ervaren door de runderen, maar 
even vlot gegeten als op de rest van de weide. Er is 
geen vast rotatiesysteem, maar op de verste weide 
wordt ook hooi en voordroog gemaaid. Er worden 
geen negatieve effecten van de bomen hierop ervaren.

De koeien kunnen dag en nacht buiten en worden 
enkel in de natste maanden (november-februari) 
voornamelijk binnen gehouden. Drachtige runderen 
mogen al iets vroeger buiten omdat dit hun conditie 
verhoogt, wat welkom is bij het kalven en het herstel 
achteraf. Op warme dagen zijn de koeien zelden in 
de stal te vinden maar zoeken ze eerder de koelte 
op onder de bomen. Het blonde ras is wel relatief 
goed bestand tegen de warmte, zelfs op hete dagen 
zullen ze zich nog regelmatig verplaatsen. Wanneer 
de grasgroei te veel vermindert door de hitte, gaan 
ze uiteraard wel naar de stal om te eten. Wanneer 
het licht regent, durven ze schuilen onder de wilgen, 
maar bij hevige regen verkiezen ze de stal. Voor nog 
meer beschutting tegen regen en wind zou aan de 
zuidwestkant nog verder aangeplant kunnen worden. 
Daarnaast wil Annelies blijven aanplanten voor meer 
groen, meer schaduw en meer biodiversiteit. 


